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5-a Jaro No 1 Julio 1933

Flandra Esperantisto
O F IC IA L A  O R G A N O  D E  F L A N D R A  L IG O  E S P E R A N T IS T A

A P E R A S Ĝ IU M O N A T E

Adm inistranto : Rcdaktoro :
Gérard Dcbrouwcrc Jan van Schoor, 1. k. 
Markestecnweg, iS  Julius De Geyterstraat i  ̂i /  r 

Kortrijk Antwerpen

JA R A  A B O N P R E Z O  : 1 5  frankoj. —  Eksterlando : 4  belgoj 
Por membroj de « Flandra L igo Esperantista » senpagc 

Postéel{konto : 2 3 2 1 . 5 0  de Flandra Ligo Esperantista, Kortrijke-

4-a Flandra Kongreso de Esperanto
Mechelen, 3 - 4 - 5 - an de Junio 1933

La Kongresanoj en la LJrba Parko

Pro m anko de loko la raporto pri la kongreso aperos en la sekvonta 
numero

La y a  Flandra Kongreso de Esperanto ol^azos je Pen tellost o ( Kj-20- 
21-an de Majo) K)34 en O o s t e n d e ,  la Reĝino de i  Banurboj.



J l ' k v i n a  J a r o
Jcn la kvina jaro, kc la voĉo de « Flandra Esperantisto » rcsonos ira 

Flandrujo, tra Esperantujo...
An tau mi kuŝas la kvar jarkolektoj, dika volumo de Son paĝoj, kmj 

atestas pri la vivoforto, pri la kredo de la Flandraj Esperantistoj.
Ho, kia ĝojo, kiam la i-an de Julio 1 9 2 9  nia revuo je I’ unua fojo 

alvenis ce mi. Jen fine la gazeto, kium ni bezonis : Flandran, Esperan- 
tistan. Jen la organo, en kiu la Flandraj Esperantistoj p o v u s  sin esprimi 
kiel « Flandraj » Esperantistoj...

En tiu unua numero ni legas :
« Flandra Esperantisto » volas esti la organo de ĉiuj Flandraj espe 

rantistoj kaj instigi ilin al kunlaborado kaj organizado en propra 
« Flandra Esperantista Federacio ».

Tiu  estis la granda celo ! Organizi la Flandrajn samideanojn en 
propra L igo  ! Kaj fclicc, trifojc fclice, jam la sekvontan jaron la semo, 
disjetita de « Flandra Esperantisto » ĝerm is : Flandra Ligo Esperantista 
estis starigata !

Antaii kelkaj tagoj okazis jam la IV-a Kongreso de tiu Ligo... kaj 
estis sukeeso denove ! Car vere, mirinde la Ligo kreskis seninterrompe, 
novaj grupoj estis fonditaj unu post la alia, kaj estis vera plezuro konstati 
dum la kongreso en Mechelcn, ke jam  tiom da Flandraj urboj kaj vilaĝoj

« Flandra Esperantisto » vivas ! « Flandra F^spcraniisto » kreskas ! 
Tarnen tio ne sufiĉas : « Flandra Esperantisto » devas iĝi antaustaranta 
en la gazetaro de Esperantujo. T ial faru ni konsciencan esploron : eu ni 
laü ciuj niaj fortoj batalis por disvastigi nian movadon, por propagandi 
nian revuon.

Estas bedaurinda fakto : multaj F^sperantistoj baldau inalaperas el 
la movado, multaj rapide iĝas indiferentaj, mortas por la movado.

Rigardu cirkati vi : kic estas la batalantoj de antau la milito, kie 
estas la dekoj, la centoj da gelernantoj cl niaj multnombraj kursoj ? Kom- 
preneble, ne ciuj povas régulé ĉcesti kunvenojn, kongrcsojn ; tarnen al- 
menau ci uj povas esti membroj de la Ligo, kaj do abonantoj, legantoj de 
nia revuo. 
estis reprezentataj.

Flandraj gesamideanoj, kuraĝc antaŭen : Flandrujo estas fruktodona 
kam po por nia movado, sed ni devas semi, konstante semi, obstine, en- 
tuziasme !

N i ne forgesu nian êcfredaktoron kaj liajn fervorajn kunlaborantojn, 
kiuj tiom sindoneme laboris por starigi, por antaŭenpuŝi nian movadon. 
Estu ni dankem aj... 2
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Knj mi finas per la samaj vortoj, kiujn « Flandra Esperantisto » 
antaŭ kvar jaroj sonigis tra Flandrujo :

« Helpu, apogu gin per varbado de abonantoj, per varbado de anon- 
coj, per monaj donacoj, per taiïga kunlaborado !

Vivu Flandrujo !
Vivu Esperanto !
Vivu la Mondpaco !

Pol VARENS.

F L A N D R A  RA O N T O
P 1 i r u z e  o 1 r u z c

La vulpo jam delongc pripensis kiel kapti la kokon de Boer-Jan. 
Jcs, sed estis pli facile pripensi ol fari tion, car la koko havis bekon kaj 
krurungojn por riccvi Majstron vulpon kiel decas !

« Kaj tarnen mi kaptos lin ! pensis la vulpo ; se nc per forto, almc- 
nau per ruzo kaj malico ! »

Iun tagon li promenis tic sage kiel anĝelo kaj diris al la koko: « Kara 
koketo, kiel bone vi kantas ; mi audas vin je unu mejlo de ei tie, cĉ je 
kontraiïa vento ; vi bavas voĉon kiel sonorilon ! Sed, eu estas vere, kc 
vi ne pli bonc kantas ol kokideto, kiam vi estas ferminta la okulojn ?»

— Stultulo, ridetis la koko, ĉu vi kredigis tion al vi ? Rigardu kaj 
aüskultu ! »

La koko fermis la okulojn kaj-jen ! la vulpo kaptis lin kaj forkuris 
al la arbaro ! Li kuris prêter la garbejo, kic Boer-Jan estis drasanta la 
grenon.

« Hola, diris Jan, jen la vuljx.>, kiu forkuras kun mia plej bela koko. » 
Li forĵetis siajn lignoŝuojn kaj postkuris la rabiston.

La koko vidis lin kaj diris al la vulpo : « Li kapablas mortigi nin 
ambau per unu draŝilbato ‘ Diru al 11, Ke mi propravole kaptigis min ! »

— Li propravole kaptigis sin ! » kriis la vulpo, sed pro tio malfermis 
la buŝegon kaj la koko forflugis.

Kaj la vulpo diris : « Oni parolas — kaj oni pli bone silentus! »
Kaj la koko respondis : « Oni kantas — kaj oni pli bone tenus la 

okulojn malfermitaj ! »
Rerakontis Martha VERVLOET.



UN U J A R P L A N O
C l U J H E L P U !

« Por kc Flandra Esperantisto povu ckzisti scn dcficito estas neccsc, 
kc ĝia abonantaro duobligu ! » Tiujn vortojn la ligestraro aüdigis dum la 
kunsido de la grupgvidantoj en Mebleno, la 5-an de Junio. C11 ci tiu duobli- 
go estas realigebla : Jes, se ĉiu el la nunaj abonantoj kunhelpis.

La plej simpla maniero esius, kc ĉiu abonanto varbu novan abonan- 
ton ! Sed, car ci tiu rimedo cblc estas tro simpla, mi rekomendas, krom 
tio, alian metodon.

La ligestraro, administracio kaj redaktoro kunmetu liston kun nomoj 
kaj adresoj de préféré junaj novbakitaj Esperantist(in)oj; ĝis nun ne abo- 
nant(in)oj kaj kursanoj. Al la kunmetado de tiu listo povas helpi ciuj 
membroj kaj kursgvidantoj, sendantc nomojn kaj adresojn al la adminis
tracio. Tiel oni kreas legontaron.

La mona flanko de la piano estas iom pli komplika sed tarnen 
solvebla. Unue : ĉiujn mondonacojn la administracio uzu por aboni por 
unu jaroj personojn enskribitajn en la suprenomita listo. Due : Ciu nuna 
abonanto, kiu ne sekeesas varbi novabonanton sendu 15 Frankojn al la 
administracio, se eble kun adreso de persono, de kiu oni povas atendi 
renovigon de la abono. Tiuj, kiuj nur malfacile povas porti tian oferon, 
ĝin portu du-aŭ triope. Kontraŭe, tiuj, kiuj troviĝas en pli bona situacio 
sendu la du-tri aü plioblon de tiu sumo.

Al la 9a kaj al la lasta numero la administracio aldonu cirkuleron 
invitante la abonitojn mem renovigi la abonon.. Agante tiel ni sanigas 
la financan staton de nia ŝatata revuo, kiu estas pli lx>na ligilo por la 
Flandra Esperantistaro ol kiu ajn kongreso.

Samideanoj ! Eble vi dubas pri la sukeeso ; cblc vi pensas pri pli 
efikaj metodoj ; bone, estas via rajto ! Sed mi petegas vin : Ne dubu. 
ne kritiku, ne diskutu, sed agu ! Agu kun la sama entuziasmo, kiu n' 
vi montris kantante « Sub signo de la nova lun » dum la festeno kaj 
dancante la gefratiĝan dancon dum la balo.

Helpu ! Tuj ! Senprokrastc !
A. L. Sr.

POR LA UNUJARPLANO :
Sinjoro ]an Van As 
« La Rekta Vojo » 
Sinjoro A. L. Sr.

3
3
3

abonoj Frj. 45 .
»
»

»
»

45
45

Jen parto de la unujarplano plcnumita ! Kiuj sekvas ?
» *35

4



Flandra Kanto Esperantigita
O  K ru co ,  la  F la n d r o n

(O Kruise den Vlaming)

O Kruco, ĉe Maiulro per man’ de patrin’ 
Sur frunto premita kaj en la anim' !
O Kruc’ antau dormo kaj antaiï labor’ !
C) Kruco en hejm’, ĉirkaŭita per glor’ ! 
Ne man' en Flandrujo, ne ŝtorm-uragan’, 
Profanos l ’insignon de ĉiu Kristan’ !

Forrompis la krucon iam la fremdul’ ; 
La knaboj batalis kun fajr’ en okul’ ; 
Kaŝiĝis por ili patrina dolor’ ;
Fiksita de ŝi estis kruco sur kor’ .
« Antauen, o filoj, batalu por I)i\
Li donu la venkon, vin ree al mi ! »>

De 1 ’ Flandro kuraĝa kliniĝis ne kap’.
La krucon kisante ja mortis la knab’ ;
La brusto de 1 ’ sango sin kovris per rug,
Heroe la Flandro ja mortas pro 1 ’ kruc' !
Ne ploru, patrino, ĉar mortis infan’
En brakoj de 1 ’ kruco kun pio, kun am’ !

O Kruco, staranta ĉe 1 ' bord’ de barbar’,
O Kruco el ŝton’ kun litcroj el or’ !
Vin kune kun Flandro minacis la mort’,
Scd nun revivi&is vi ambaü kun fort’ !O
Ü Kruco, en sango de 1 ’ fratoj ja plant’,
Vi beno restadu por Flandroland’ !

Traduisis Pol Varens.

S u b t e n o  p o r  n i a  R e v u o

Gedebo, ioo.—  ; Kongresa morkolckto, 190.—  ; monskatolo Flan 
drema Grupo Esperantista, Antwerpen, 30.—  ; Kongres-konkurso 
145.—  ; Maekelbcrg, 5.—  ; Aloïs Van Haver, 85.—  ; entute : 555.— 
frankoj.
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M O N D LITER À TU R O

U y l e n s p i e g e l
de CHARLES DE COSTER

En Damme, en Flandrujo, kiam Majo malfermigis la florojn de 
1’ kratagoj, naskiĝis Uylenspiegel, filo de Clacs.

Babilema akuŝistino kaj nomita Katheline envolvis lin en varmaj 
vindotukoj kaj, rigardinte lian kapon, montris sur ĝi membraneton.

— .Naskite sub bona stelo ! ŝi ĝoje diris.
Sed baldau, lamentante kaj montrante nigran punkteton sur la ŝultro 

de Tinta no :
Ho ve, si ekploris, estas nigra marko de T fingro de T diablo.
— Sinjoro Satano, respondis Claes, do tiel frumatene ellitiĝis, ke li 

jam havis la tenipon por marki mian filon.
— Li ne enlitiĝis, diris Katheline, car nur nun Kantoklaro vekigas 

la kokinojn.
Kaj si eliris, transdoninte la infanon al Claes.
Poste la matenkrepusko krevigis la noktajn nulxijn, la hirundoj 

kriante preskaŭtuŝe flugis super la herbejoj, kaj la suno montris ĉe T hori- 
zonto sian purpuran, blindigan vizaĝon.

Claes malfermis la fenestron kaj parolante al Uylenspiegel :
— Bonsancnaskita filo, li diris, jen la Suna Moŝto, kiu venas saluti 

la Elandran teron. Rigardu gin kiam vi povos, kaj, kiam poste vi estos 
turmentata de ia dubo, kaj vi ne scios kion fari jxir agi bone, demandu 
konsilon al ĝi ; ĝi estas hela kaj varma : estu sincera kie) ĝi estas hela kaj 
bona kiel ĝi estas varma.

_.es, edzo mia, diris Soetkin, vi predikas jx>r surdulo ; ven ' 
trinki, filo mia.

Kaj la patrino prezentis al la novnaskito siajn belajn naturajn 
botelojn.

(El « La Legenda de Thyl Uylenspiegel l̂ aj Lamme Goedzak̂  »)

Tradukis Jan VAN SCHOOR.

N E K R O L O G O
La 26-an de Junio pas. subite mortis la patro de nia Mehlena sami- 

deano Frans Van Camp-Talboom. Sinccrajn kondolencojn !



Les over Esperanto *)
i)  Over de wereld zijn meer dan 2000 talen verspreid.
Door de moderne middelen van verkeer komen de verschillende taal

groepen of volkeren meer en meer met elkaar in betrekking. Daar het 
onmogelijk is al deze talen te leeren, zelfs niet alleen de bijzonderste,
is het noodig over een middel te beschikken voor de betrekkingen met 
andere volkeren.

Dit middel is een « wereldtaal », dit is een taal door alle landen als 
tweede taal aangenomen ; een taal die door een groot aantal menschen, 
uit alle deelen van de wereld, is gekend en wordt gebruikt in de betrek
kingen met andere volkeren.

2) De bestaande natuurlijke talen, als Engclsch, Fransch, Duitsch 
enz., zijn veel te moeilijk om als wereldtaal ie werden aanvaard. Daarom 
hebben vele geleerden getracht een nieuwe taal te maken. De meeste van 
die talen waren nog veel te moeilijk, of onvolledig. Een van die talen 
bezit al de eigenschappen die een wereldtaal moet hebben ; het is Espe
ranto, gemaakt door Dr. Zamcnhof. Esperanto is gemakkelijk om te 
leeren, en gemakkelijk om te spreken, klaar en volledig.

3) Dr. Ludovicus Zamenhof werd gebaren in 1859 in Bjelostok in 
Rusland. I11 Bjelostok wonen Russen, Polen, Duitschers en Joden. Ieder 
dezer sekten spreekt een verschillende taal en is in slechte verstandhouding 
met de andere groepen.

Heel jong nog kwam Zamenhof tot de overtuiging dat de groote 
oorzaak van die onderlinge vijandigheid voortkwam uit liet verschil in 
taal , die verschillende sekten verstonden elkaar niet en konden dus niet 
met elkaar in betrekking komen. Daardoor is Zamenhof op de gedachte 
gekomen een wereldtaal te maken.

Veel heeft hij gewerkt, dikwijls zijn werk geheel o! gedeeltelijk ver
scheurd en herbegonnen. In 1878 was zijn taal klaar. Zamenhof was toen 
19 jaar oud. Nog bijna 10 jaar heeft hij gewerkt om zijn taal te verbete
ren en om ze zelf door en door te kennen alvorens er aan iemand over 
te spreken.

In 1887 gaf Dr. Zamenhof het eerste boek uit over Esperanto. Om 
zijn volmaaktheid, om zijn gemakkelijkheid verwierf Esperanto weldra

* ) ()!{aze de la I V -a F  land ra Kon gres o de Esperanto en Mee helen
dum Pente ko sto pas. o/^azis en la lernejoj de Meehelen speciala leciono
pn Esperanto, kj.in la aproho de la sta ta in spektor o , xEstis s-ro Rainson,
km verkis â  tiun modellecionon, kj“  cstis kom uni ka ta al la urba in 
struis taro.



talrijke aanhangers en propagandisten over gansch de wereld. Na twee 
jaar studie kent men het Esperanto volledig. Voor Fransch, Duitsch of 
Engclsch moet men vele jaren studeeren.

Op het oogenblik is er op de wereld geen landstreek meer waar 
Esperanto niet is dtxirgedrongen. Tot in de oasen van de Sahara, tot op de 
eilanden van Oceanië vindt men Esperantisten. Het aantal Esperantisten 
over de wereld verspreid is niet meer bij benadering te schatten.

Meer dan ioo tijdschriften, geheel in Esperanto geschreven, verschij
nen regelmatig ; duizenden en nog eens duizenden boeken in Esperanto 
zijn reeds verschenen. Hoe schoon en gemakkelijk zou het niet zijn, indien 
alle menschen, benevens hunne moedertaal, Esperanto zouden kennen !

V O O R D E E LE N . —  Het is haast onmogelijk zich een gedachte te vormen 
van de groote voordeelen die Esperanto zal opleveren als het algemeen 
zal aanvaard zijn als internationale taal.

E E N IG E  V O O R B EELD EN .

0

2 )
3)

4)
5)

6)

In de betrekkingen tusschen menschen met verschillende taal, b. v. 
op reis.
In handelsbetrekkingen met vreemde landen.
De voorname letterkundige werken worden in Esperanto vertaald en 
over gansch de wereld verspreid. Reeds verschillende werken werden 
uit het Vlaamsch vertaald. Onlangs nog verscheen « Pallieter » van 
F. Timmermans.
Wetenschappelijke werken van waarde worden in Esperanto vertaald. 
Internationale vereenigingen en bijeenkomsten, b. v. de vergadering 
van den volkenbond. Nu wordt er veel tijd verloren doordat alles moet 
vertaald worden. De vertalingen zijn dikwijls niet heel juist. De af
gevaardigden die Fransch of Engelsch niet voldoende machtig zijn 
kunnen weinig uitrichten.
De leerlingen der scholen waar reeds Esperanto wordt geleerd, zijn 
regelmatig in briefwisseling met leerlingen uit andere landen. Daardoor 
beter begrip van aardrijkskunde. De leerlingen leeren de andere vol
keren kennen en achten, grondslag van echte wereldvrede.

Om een gedacht te geven over het karakter van Esperanto vol^t hier 
een leeslesje met de noodige aanduidingen.

La t^naboj iras al la lernejo.
La knalxjj estas ankoraŭ hejme ; ili prenas la librojn, ili forlasas la 

domon kaj venas sur la straton. Ili turnas la angulon de la strato. Ili ake
nas en la lernejon, ili salutas la instruistojn, ik demetas capelojn kaj cape- 
tojn. Ili eniras la klasojn.
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1) Alle letters worden uitgesproken —  geen stomme klinkers.
2) ĉ =  tch als in Tr/ieko-Slovakijc.
3) as =  tegenwoordige tijd ; lcrnejo =  school ; hcjmc = thuis ; instruisto 

=  ui —  zijn 2 afzonderlijke klinkers. « u » uitgesproken als korte oc.
Klemtoon op voorlaatste lettergreep.

Esperanto - Ekzamenoj
La ekzamenoj, organizitaj de Flandra Ksperanto-Instituto kaj oka- 

zintaj la 9-an de Aprilo en Aalst kaj en Brussel, kaj la 7-an de Majo en 
Rocselarc kaj Nieuwpoort, havis grandan sukceson. Jen la rczultoj : 

Akiris diplomon :
Pri supera l{apableco :
kun plej granda distingo: f-noj Lcortinc I)c Cremcr kaj Sidonie Vcr- 

schooris, ambaü el Lede ; s-roj Henri Braekevelt kaj Honore Braekevelt, 
ambau el Roeselare ; s-roj H. Veyt, Daniel Gesquiere kaj f-ino Madeleine 
I)c Zeure, ĉiuj tri el Nieuwpoort ; s-ro J. Roelandts, cl Oostende.

/(un granda distingo : f-ino Florine Vcreecken, cl Aalst ; s-ro Oscar 
Berteloot, f-ino Godelieve Verbank, s-ro Marcel De Lcyn, f-ino Hélène 
Van Hcrcke, eiuj el Nieuwpoort.

kun distingo : s-ro L. Mollet, el Oostende ; s-ro Lcon Debruyne kaj 
f-ino Elisa Calcoen, ambaü cl Nieuwpoort.

Pri simplu kapableco :
/{tin plej granda distingo : f-ino Elza Geeroms, cl Aalst ; s-ro Adri 

De Moor, el Zottcgem ; s-roj Julien Vandendooren kaj Maur. Heymans, 
ambaü el Schaarbeek ; f-inoj Alice Van Steenkiste, Julia Vandcndricsschc, 
Regina De Meester, s-roj Achicl Willacrt, Marcel Vermeulen kaj f-inoj 
Maria Vcrstraetcn kaj Josée Lagae, ĉiuj el Roeselarc.

/{tin granda distingo . s-ro Edgard Schouppe, cl Aalst ; f-ino Germai 
ne Daelman, cl Lede ; s-ro J. Lod. Huyghe kaj f-ino M. Rainson, ambaü 
cl Mcchelen ; f-ino Dorothea Robert, el Brussel ; s-ro Fr. De Blacs, el 
Mechelen ; s-ro Gyriel Neirinckx, el Kockclbcrg ; s-ro Eugeen Janssens, 
el Mechelen ; f-ino Marie-Thérèse Debout te, el Anderlecht ; f-ino Elza 
Sacys kaj s-ro Paulo Samijn, ambaü cl Roeselarc.

/{tin distingo : f-ino Elvire Triest, el Aalst.
Korajn gratulojn al êiuj !

Por la Katoli!{aj Esperantistoj. —  La fotografajo, farita en la êefepis- 
kopa ĝardeno dum la Flandra Kongreso en Mechclcn, estas havebla cc 
s-ro G. Debrouwere po 8 frankoj. La fotografajo estas granda je 1 1  cm 
x 17  cm.
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I N T E R  NI
Aalst. —  Pioniro. —  Dum la ĝcneraln kunvcno de la 21-a de Junio 

nia prezidanto klarigis la aranĝojn por la jubilea festo de la grupo : 
« Pioniro» ja estis fondata en ujiH  ! Li proponas kongreseton en Aalst 
kun festeno je tagmezo, poste promenado al la bêla parko, poste ludado 
de la tcatrajoj « La Koboldoj » kaj (( Lenjo cl la ĉielregno » (Leentjc 
uit het Hemelrijk) de Gaston Martcns ; fine, komprcncblc, balo. Ni jam 
nun invitas ĉiujn samideanojn cl ĉiuj landoj de la mondo al nia Jubilea 
festo. La partoprenontoj bonvolu pagi 5 frankojn al la poŝtĉekkonto de 
« Esperantista Grupo Pioniro, Aalst », n" 247660, por la organizkostoj. 
Se la partoprenantoj estos sufiĉe multnombraj ni mendos komplctan orkes- 
tron por la balo. La festo okazos la lastan Dimanĉon de Augusto.

Poste ni priparolis la unujarplanon de F .L .E . kaj jam decidis donaci 
30 frankojn kiel abonprezon por 2 novaj varbotoj.

Post legado de kelkaj humorajoj cl « Rido sanigas », fa ri ta de nia 
prezidanto, s-ro De Kegel laŭtlegis ĉcfartikolon cl « La Praktiko » pri la 
stultaj kaj malkuraĝaj malamikoj de nia movado. Fine s-ro Calloens legis 
la tutan teatrajon « Lenjo cl la Ciclregno », en la verc lx>na traduko de 
nia s-ano Rob. De Bondt, kaj la ridoj kaj aplaüdoj ne mankis.

De niaj amikoj Henri kaj Jozef el Lede ni riccvis simpatiajojn, km 
vere tuŝis nin. Ui skribis i. a. : « Nun ni bonc komprenas, ke nur en 
la granda esperanta familia rondo ni estas « inter ni ».

Antwerpen. —  Flandrema Grupo Esperantista. —  La impresoj pri 
la kongresaj tagoj ne jam estas forviŝitaj ; ankorau ciam oui priparolas 
dm. La Flandrema Grupanoj tre dankas la Mehlenajn gesamindeanojn 
(inter kiuj plej ŝvitis nia amiko Rik Rainson, lia fratino kaj dia inda 
patro), kiuj bavigis al ili tiom da plezuro dum la Pentekostaj tagoj.

La « Schlager » de la kongreso certc estis « Sub signo de la nova 
lun’ », kiun la kantrondeto de nia grupo diskonigis inter la kongresanoj. 
Certe la kanto estas nun kantata en ci uj grupoj. Nun jam ni se rca s novan 
« Schlager » por la kongreso en Oostende !

Bedaŭrinde, ke la vetero estas tiel malbona ! Kaj ni, kiuj tiom sopiras 
sunbrilon kaj liberan aeron !

Brussel. —  N .E .L .E . —  La 13-an de Junio okazis en nia ejo nia 
genera la jarkunveno. Nia prezidanto, s-ro d-ro H. Van der Spurt, prezidis 
la kunvenon kaj alportis la ĝojigan novajon, ke nia peto por subteno 
havis sukeeson, kaj li transdonis al nia kasistino 154 frankojn. La grupoj, 
kiuj organizas kursojn, ekspoziciojn, paroladojn, k. t. p., provu la aferon !

Ni poste audis la jarraporton, kiu dctale pritraktis nian imponan 
laboron faritan dum la jaro 19 3 2 / 19 3 3 . Ni nur citu la plej interesajn 
punktojn : Esperanto-ekspozicio, —  2 kursoj kun entute 30 finantaj
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lcrnantoj (dankon ni suidas al nia fidela amiko, s-ro Rainson el Mechelcn, 
kiu gvidis tiujn kursojn), —  puhlika Flandra parolado pri Esperanto 
de nia Liga prezidanto, s-ro Calloens, en « Hof van Tilmont »» kun ĉirkaŭ 
150 aŭskultantoj, —  Esperanta parolado pri Hindujo de nia anino, s-ino 
Sindhwad, —  provleciono laii rckta mctodo, —  Esperanto-ekzamono,
—  k. t. p.

Poste ni aŭdis la raporton pri la kaso, kiu montris al ni grandan en
—  kaj clspezon, sed nur profiton de 25.85 fr. Sckvis la raportoj pri la 
biblioteko kaj pri la komcrca kaso, kiu troviĝas en pli bon a stato.

Nun la estraro cksigis kaj okazis la elektado de la komitatanoj por 
la jaro 19 33/ 19 3 4 . Post kelkaj diskutoj tiurilatc estis unuanime clektataj : 
s-ro Vanderdoorcn, prezidanto ; s-ro E. Cortvriendt, sekrctario ; s-ino E. 
Sindhwad provizore akeeptis la oficon de kasistino.

1 or informo : al la IV-a Mandra kongrcso en Mcchclcn aliĝis entute 
12  Nele-anoj.

Ledc. La Esperanta Stelo. — Ni havis la plezuron saluti inter ni 
la prezidanton de Plandra Ligo Esperantista, s-ron Léo Callocns, kiu sckvc 
al nia invito faris paroladon pri « Flandrujo kaj Paemovado ».

Li en klara, senafckta lingvo vidigis al ni, ke nia malgranda patro- 
lando estas Flandrujo, kic vivas popolo, kiu kiel ni parolas blandre, kantas 
Flandre, festas Flandre. Ni kompreneble komprenas, ke ekzistas pli gran- 
daj patrolandoj : Europo, kies dogan —  kaj lingvobarojn ni volas forigi, 

Esperantujo, kies anoj estas ciuj niaj gefratoj.
La 1 landra popolo estas pacema, ankau Plandra Ligo Esperantista,

starigata por, per kaj pro la Flandra popolo. S-ro Calloens fine instigis
nin al tuja abono al « Flandra Espcrantisto », la revuo de ĉiuj Flandraj
gesamideanoj, por ke ekzistu inter la aliaj grupoj kaj ni ligilo kaj 
kontakto.

Post dankvorto de la prezidanto de La Esperanta Stelo, la kunveno 
daiiris per kantoj kaj bonhumoraj rakontoj.

Leuren. Nova Tagiĝo. —  Ti uj el niaj anoj, kiuj ĉeestis la Flan- 
dran kongreson en Mechelcn, revenis hejmen kun pligrandigita entuzias- 
mo, kiun ili komunikis al la aliaj membroj. Ciuj volas esti kapablaj parto- 
preni tutkore la 5-an Flandran kongreson kaj tial lerni ĝisfunde nian 
helplingvon, car la nesufica kono malhelpis niajn novbakitajn Espcran- 
tistojn plenplene partopreni al la vere familia rondo en Mechelen.

La lccionoj estas gvidataj nun alterne de f-ino De Winter kaj s-ro 
Van Eylen ĉiumerkrede je la 8-a verperc, en nia ejo « Domo Coutereel ».

Mechelen. — La Elstunto. —  La kongreso estis bona propagando 
p>r nia movado en nia urbo ; ĝia plej granda merito certe estas, ke ĝi 
forte pligrandigis, ni povas diri revivigis nian grupon. Dum la ĝenerala 
kunveno, okazinta la 17-an de Junio en la hejmo de s-ro Rainson, lerninti-
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noj de la kurso en « Voor Eigen Schoon » interamikiĝis kun la urba kursa- 
noj kaj helpis al la revivigo de la grupo. Kelkaj sin senkulpigis pro sia nc- 
êcesto kaj sendis simpatian saluton. Estis elektitaj por la nova estraro : kiel 
prezidanto : s-ro Rainson ; kiel sekretarioj : s-oj L. Van der Poel (Pol 
Varens) kaj Eod. Huyghe ; kiel kasistino : f-ino Van den Avondt. L.i 
sekvonta kunveno ankau okazos ce s-ro Rainson ; pli tanga cjo estas 
sercata.

La malnovaj kaj novaj gemembroj intcrkonatiĝis... ĝis noktmezo !... 
kaj jam faris planon por in al la sekvonta Flandra Esperanto Kongrcso 
ce la maro !

Mefilanaj gesamideanoj, kuraĝe antauen al la Estonto !

Oudenaarde. — Al Paco. —  La 4-an de Julio okazos kantvespero ; 
la 1 i-an propaganda diskuto pri la ekspozicio en la urbodoma salono 
« De Volkszaal » ; la 18-an oni ludos kartojn en Espéranto. Al Pacanoj, 
régule ĉecstu la kunvenojn !

Roeselare. —  Ruselara Grupo Esperantista. —  Ni résume citu kel 
kajn faktojn kaj rezultojn, akiritajn dum 16-monata fervora loboro por 
Esperanto. La serio de ĉirkaŭ 55 tekstoj alterne Flandraj kaj Epserantaj, 
aperintaj en loka tnfluriêa semajna gazeto, kaCizis sendube favoran impre- 
son ce la observemaj legantoj, montrante al ili la ekziston de internacia 
lingvo sukeese uzata.

Depost la fondo de la grupo la kunvenoj okazis seninterrompe dank' 
al la oferema laboro de la gemembroj. Novaj esperantistoj aliĝis al la 
gru[>o, aliaj forrestis, sed la grupo konstante kreskis. Nia grupo kunvivis 
du Flandrajn kongresojn, ceestis kaj organizis diversajn esperantistajn ren- 
kontojn ; ĝiaj gemembroj laü nombre kontentige partoprenis Esperantajn 
ckzamenojn.

Ni klopodos, por ke ce dum la somera periodo la grupa vivo ne 
malvigliĝu : tial, Ruselaraj samideanoj, komprenu vian taskon.

La grupestraro kunvenis la 15-an de Junio, pritraktis la nunan situa- 
cion kaj esploris rimedojn por la estonta gvidado.

Ronse. —  La Paca Stelo. —  La 5-an de Julio okazos kantvespero : 
ni lernos « Lorelej’ », « La Gildo festas » kaj « Rerigardo al la studenta 
tempo » ; —  la 12-an ciuj ccestu la devigan gencralan kunvenon kun 
grava tagordo : por tiu kunveno, kiu komencigos je la 7 1 / 2-a akuratc, 
specialaj invitiloj estas dissendotaj ; —  la 19-an okazos la 2-a Krucvorta 
konkurso, gvidata de Paca Stelano.

Dum la monato Julio okazos pieda ekskurso al Saint Sauveur. Oni 
foriros je la 2-a el « Corcordia ». Ne forgesu kunporti la kantaron !


